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Referat fra mødet den 13. marts 2018: 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 16.00 i Marinestuen. 
 
Tilstede: Erik, Niels, Finn, Jim M. Jim L. Kaj & Henning. 
Afbud fra Bjarne & Dorte. 
 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Ingen bemærkninger hertil. 
1a. Nye punkter til dagsordenen. Ingen. 

     Referent  Jim Mollerup 
 

 2. Punkter til bestyrelsens godkendelse: 
 

2a. Distriktsformanden orienterer. Som nyvalgt distriktsformand havde Erik deltaget i et 
møde i Nyborg, med landsbestyrelsen og de øvrige distriktsformænd. Der er fortsat 
problemer med det nye IT system der omfatter medlemsregistrering og regnskab. 
 

 2b. Sendemandsmøde i Svendborg 8. til 10. maj 2020.                     
 Godkendelse af forslag fra Sendemandsmødeudvalget. Det er besluttet at 
afholde kammeratskabsaftenen i vore egne lokaler. Sendemandsmødet og festmiddagen 
afholdes på Svendborg Erhvervsskole.  

 
2c. Sendemandsmøde 2018 i Køge.  
 Deltagere. Bjarne Jensen 1, Niels Marcussen 2, Jim Mollerup 1, Dorte Olbæk 1, Finn 

Nielsen 2, Jim Lindegaard 1, Tom Frimodt 2, Kurt Kaysen 2 og Jan Siiger Frahm 1. 
Dorte har meddelt at hun ikke deltager i mødet i Køge. Erik deltager som distriktsformand. 

 
2d. Installation af tyverisikring i Marinestuen. Det besluttedes at indhente tilbud på sikring af 

lokalerne, med overvågning, alarmer og en anden adgangskontrol med nøglekort eller 
en chip. Niels og Finn tager sig af dette. 

 
2e. Regler for madlavning til private fester. Spørgsmål fra Walter Storm. Der var enighed om 

at kabyssen kun bruges til arrangementer i huset, det være foreningens arrangementer 
eller medlemmernes fester. Der var ligeledes enighed om at kabyssen ikke anvendes til 
arrangementer med mad ud af huset. 

 
2f. Pris på mad ved arrangementer i Marinestuen. Reduceret pris for unge under 

uddannelse?  Som en del af medlemsplejen var der enighed om at unge medlemmer 
under uddannelse kunne deltage i foreningens arrangementer med spisning, til halv pris. 
Det er tidligere besluttet at unge med studiekort kan deltage i de Maritime foredrag, 
også til halv pris. 

 

 3. Kassereren orienterer: 3a. Regnskab. Kassereren omdelte regnskabsoversigten og oversigt over 
foreningens indestående i banken. 

 Restander. Der er fortsat en del der ikke har betalt årets kontingent. 
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Vindfang ved hoveddør. Forbedring af udendørsforholdene for sommer aktiviteter. 
Der har tidligere været forslag om etablering af en terasse udenfor marinestuen, som kunne 
anvendes til grill arrangementer og udendørs hygge ved godt vejr. 
Kassereren fremlagde tegninger for hvordan det kunne se ud. En galvaniseret 
stålkonstruktion på 3 meters bredde mellem brandtrapperne, med trægulv og 
glasafskærmning. 
Niels indhenter tilbud og priser på projektet. 
Med hensyn til vindfang ved hoveddøren, indhenter Finn forslag og tilbud på løsninger der 
både ser pænt ud og passer til huset. 

 

 4. Godkendelse af nye medlemmer.  
Udmeldelse/overflytning. 
Mathias Kløckner 

 Indmeldelse: 
Hans Henrik Rasmussen 1952 Pind II. Prop. Torben Trandberg.   Godkendt 
Thomas Damgaard Jensen 1982 Pind II. Prop. Freddy Damgaard. Godkendt. 
Afgået ved døden.  
 
Samlet medlemsantal. 
Antal registreret hos landskontoret : 348 
Medlemmer af anden lokalafdeling med medlemskab hos os : 4 
Svendborg Kommune og Svendborg Museum : 2 
 

 5. Udvalgene Orienterer:  
  

5 a. Aktivitetsudvalget. Ikke noget nyt herfra, da Bjarne var fraværende. 
   

5 b. Rejseudvalget. Jim oplyste at turen til Bremen er fuldtegnet, og der er 9 på venteliste. 
 Der er p.t. 32 tilmeldte til turen til Ebeltoft, den 5. juni, og stadig plads til flere. 
   
5 c. Redaktionsudvalget. Redaktøren oplyste at bladet for april kvartal, blad nr. 100. vil være 
klar til uddeling sidst i denne uige. 
     
5 d. Hus- og lokaleudvalget. Reparation af døre. Tilbuddet på reparation af døre til 
toiletterne er henlagt, da det var for dyrt.  Det er i stedet besluttet at dørene males. 
 
5 e. Skytteudvalget. Niels nævnte at skyttelavet deltager med 7 skytter ved 
landsskyttestævnet i Nyborg, den 17 – 18. marts. 
 
5 f. Maritime Foredrag.  Henning omtalte foredraget om de gamle træskibe, der var kun mødt 
15 personer. Det forventes at der kommer mange til næste foredrag om ”Heering Kirse”s 
forlis. Henning nævnte også at det var vigtigt med klare aftaler om honorar til 
foredragsholderne, inden de kom. Ligesom han ønskede annoncer i avisen, evt. en 
pressemeddelse om kommende foredrag. 
 

6. Mærkedage 
Navn Dato Anledning Gave 

 John Moesgaard Lund 03. april 2018  60 år 2 fl. vin. 
 Flemming Hansen  15. april 2018 75 år 2 fl. vin. 
 Tom Frimodt Christensen 21. april 2018  75 år 2 fl. vin. 
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 Nis Erik Larsen 22. april 2018 70 år 2 fl. vin. 
 Hans Harboe-Hansen 27. april 2018 95 år 2fl. vin 
   
7. Næste møde fastsættes til : Tirsdag, den 10. april 2018. Kl. 16.00.  
 
  
  

8. Eventuelt.  Jim Mollerup meddelte at han ikke kunne deltage i mødet den 10. april, på grund af 
ferie. 
 
Mødet sluttede kl. 18.20 

 
  

 


